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Socialnämnden

2016-11-15

§ 105
Information
Under sammanträdes lämnas följande information:
a) Undersköterska Birgitta Rosander informerar socialnämnden
om trygg hemgång. Trygg hemgång är en stödfunktion för
personer som är 65 år och äldre kan användas när personen
varit på lasarettet eller kortidsboendet gläntan.
b) Alkoholhandläggare William Wikström informerar
socialnämnden om alkohollagen, handläggning av
alkoholärenden.
c) Förordnad Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Kejroth
presenterar sig för socialnämnden och redovisar antalet
trycksår och fall till och med den 15 november. Pia kommer
vikariera för Magdalena Johansson. Dnr (2016/117)
d) Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros går igenom
uppföljning av placeringar och öppenvård för
- institutionsplaceringar - vuxna respektive barn
- hem för vård eller boende – vuxna respektive barn
- familjehemsvård – vuxna respektive barn
- Öppenvård – vuxna respektive öppna insatser – barn
- internat LSS – barn och unga
Av genomgången framgår hur många placeringar som gjorts
och till vilken kostnad. Sammantaget ser placeringarna ut att
innebära en i dagsläget bra utveckling. Men situation är
fortfarande skör p.g.a. det höga antalet konsultanställda.
Dnr (2016/27)
e) Förvaltningschefen redovisar beläggningsstatistik för lediga
lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per
den 21 juni 2016:
Äldreomsorg:
- Misteln, ingen ledig lägenhet, åtta i kö
- Tallåsgården, en ledig lägenhet
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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-

Södergården, ingen ledig lägenhet
Gläntan, två lediga platser

LSS:
- Gruppbostad LSS, en ledig lägenhet
- LSS servicebostad, ingen ledig lägenhet
f) Information lämnas från förvaltningen av informationen
framgår det att:
-

Kommunen har tecknat ett avtal med patientnämnden.

-

Vård och omsorgs målarbete har utvecklats och ett beslutat
om verksamhetsmål har fastställts.

-

Det har skett förändringar i vård och omsorgs
ledningsstruktur med en operativ samt en strategisk
ledningsgrupp med start 2017.

-

Från och med nästa sammanträde kommer vård och
omsorgs information presenteras i en ny form till
beredningen.

-

Vård och omsorg arbetar med en ny mall
verksamhetsberättelsen.

-

En enhetschef inom äldreomsorgen är sjukskriven. Det
pågår en nyrekrytering av en enhetschef till personlig
assistans.

-

Ett nytt måltidsprojekt har startats på Misteln för att minska
undernäringen hos de boende.

-

Misteln kommer tillaga maten till äldre i ordinärt boende
från och med oktober.

g) Socialchefen redovisar socialnämnden om LSS-insatser 2016
som kommunen har kostnadsansvar för.
Beslut

Justerandes sign

Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 106
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2016
(SN 2016/124)
Förvaltningschefen Pámela Strömberg Ambros och ekonomen
Ingrid Schiller ger en budgetuppföljning per den 31 oktober
2016. Prognosen på helår pekar på ett underskott om -10 530 000
kronor. Underskottet befaras i huvudsak för:
-

Individ- och familjeomsorg

8 420 000 kr

-

Arbetsmarknad och försörjning (försörjningsstöd)

2 550 000 kr

Stöd och behandling

2 826 000 kr

-

Utöver ovanstående verksamheter finns det ett överskott på
3 266 000 kronor i olika verksamheter.
Kostnaderna beror på placeringar, försörjningsstöd,
åtgärdsanställningar och konsulter samt svårigheten att ta hem
kostsamma placeringar då det råder brist på lägenheter i
kommunen.
SN överläggning

Under socialnämndens överläggning framgår det av
socialnämnden att det är oacceptabelt med ett så stort underskott.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Uppföljning driftbudget oktober 2016 per identitet respektive
ansvar

Beslut

Socialnämnden lägger den ekonomiska rapporten per den 31
oktober till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 107
Socialnämndens ekonomiska läge och
förslag till budget 2017-2019 (SN 2016/170)
Vid socialnämndens samrådsmöte den 20 september med
kommunstyrelsens presidium, kommunchefen, ekonomichefen och
revisionen tillsattes en åtgärdsgrupp med kommunchefen som
ansvarig. Gruppens uppdrag är att till kommunens
budgetberedning den 7 november presentera ett åtgärdspaket och
förslag till budget för socialnämnden gällande 2017 – 2019.
Åtgärdsgruppen har träffats vid fem tillfällen och däremellan har
en arbetsgrupp bestående av representanter från
socialförvaltningen och ekonomienheten träffats vid fyra tillfällen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, socialchef 2016-11-02
• Tjänsteskrivelse, socialchef 2015-10-11 (bilaga 1)
• Arbetsmarknads- och försörjningsenhetens
förbättringsarbete (bilaga 2)
• Nulägesanalys, 2016-10-24 (bilaga 3)

Beslut

Socialnämnden lägger följande förslag till budget för åren 2017 2019.
Nya budgetförutsättningar

Utfall
2016

Budgetramar antagna i juni 2016

204 522

Förslag
ram 2017

Förslag
ram 2018

Förslag
ram 2019

205 438

209 423

210 453

– 1 500

– 1 500

– 1 500

Avdrag för erhållen budget brandskydd LSS

– 100

– 100

– 100

Köp av korttid LSS i stället för egen regi

– 900

– 900

– 900

360

360

360

1 920

1 920

1 920

Avdrag för erhållen budget LSS, Trosa

Enhetschef Södergården nr 2
Ny skolplacering LSS
Driftbudget öppenvård/resursteam
Ökat försörjningsstöd, finns i ram 18-19
Nya tjänster arbetsmarknad
Utökad budget IFO
Ny ram socialnämnden

150

150

150

1 000

-

-

300

300

300

5 500
212 168

5 500
215 153

5 500
216 183

Den totala förändringen för budget 2017 förväntas bli
6 73 000 kronor
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, ekonom, kommunchefen, kommunstyrelsen
och akten
Utdragsbestyrkande
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§ 108
Kontaktpolitiker
(SN 2016/149)
Vid socialnämndens sammanträde i juni 2016 togs frågan upp om
det finns intresse av att vara kontaktpolitiker. Det konstaterades att
uppdraget bör preciseras men att det ska ha brukarperspektiv.
Ordföranden åtogs sig att ta fram ett förslag till formulering av
uppdraget. Ledamöter och ersättare uppmanades fundera på vilka
arbetsplatser som de är intresserade av att besöka/vara kontaktperson för.
Ett förslag till beskrivning av uppdraget har arbetats fram inklusive
rapporteringssystem och nämndens föreslås fastställa det. Av beskrivningen framgår
- vad syftet är med kontaktpolitikeruppdraget
- vad uppdraget inte ska användas för
- frekvens, rapportering m.m.
Vid dagens sammanträde redovisades ett förslag på grupper till
kontaktpolitiker utifrån de önskemål som socialnämndens
ledamöter lämnat in.
SN överläggning

Under socialnämndens överläggning går socialnämnden
igenom listan för kontaktpolitiker och ser över förändringarna i
grupperna där bukarperspektivet inte kan uppfyllas.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2016-06-21, § 52
• Socialnämndens ordförandes tjänsteskrivelse 2016-08-02 jämte
förslag till uppdragsbeskrivning och rapporteringsblankett

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge ordförande i uppdrag att göra en
ny lista till grupperna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 109
Rapport – redovisning kring sjukfrånvaron
(SN 2016/146)
I samband med nämndens behandling av delårsbokslutet per den
30 april 2016 fick förvaltningen i uppdrag att hålla talen för sjukfrånvaro under uppsikt.
Förvaltningen har tagit fram en rapport om sjukfrånvaron inom
förvaltningen januari-juli 2016. Av den framgår bl.a. att
- den totala sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period förra
året
- det finns stora skillnader mellan olika verksamhetsområden
- sjukfrånvaron är hälften så stor bland de under 30 år jämfört
med de som är äldre
- kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens
Vid socialnämndens sammanträde den 16 augusti 2016 gav
nämnden förvaltningen i uppdrag att till november mötet redovisa
en utförlig analys och åtgärdsplan med anledning det redovisade
läget kring sjukfrånvaron.
Under 2016 har sjukfrånvaron gått upp efter att den gått ner under
2015. Anledningen till en högre sjukfrånvaro är svårt att fastställa
eftersom det alltid finns flera anledningar till sjukfrånvaron.
Det har gjorts genomgångar med alla vård och omsorgs chefer där
alla långtidssjukskrivningar gåtts igenom. Vård-och omsorg har
flest antal långtidssjukskrivningar. För att minska sjukfrånvaron
har HR-avdelningen lyfts fram som en resurs för arbetsplatsträffar,
medarbetarskap och arbetsmiljön.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens beslut den 16 augusti 2016 § 70
• Åtgärdsplan, 2016-11-02

Beslut

Socialnämnden godkänner analysen och antar åtgärdsplanen som
sin egen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, HR- avdelningen, kommunstyrelsen och
akten
Utdragsbestyrkande
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§ 110
Införande av egna medel
(SN 2016/192)
Egna medel är en vanlig stöd- och serviceinsats hos flera
kommuner runtom i landet som syftar till att stötta den enskilde i
sitt ekonomiska ansvarstagande. I samverkan har
socialsekreterarna på IFO:s vuxenenhet och ekonomiskt bistånd
identifierat flera klienter som inte kvalificerar sig för att ha en god
man, men som återkommande har ett uttalat behov av stöd i att
hantera sin ekonomi.
Det har uppmärksammats att klienter som periodvis försörjer sig
genom egna inkomster men som efter en kortare tid återkommer
med skulder där el- och hyresskulder är vanligast förekommande.
Även hos vissa personer som i huvudsak försörjer sig genom egna
inkomster men med kompletterande bistånd, syns ett behov av att
erbjuda egna medel. Stödet ska utformas utifrån den enskildes
behov när det erbjuds och är en helt frivillig insats som fattas
beslut via socialsekreterare på ekonomiskt bistånd
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, 2016-10-28

Beslut

Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till ny insats inom
befintlig ram för arbetsmarknad och försörjning avseende egna
medel.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, enhetschefen för arbetsmarknad och
försörjning, kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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§ 111
Investeringsäskande om inköp av en
sjusitsig bil till HVB-verksamheten
(SN 2016/188)
Verksamheten för HVB-boendena för ensamkommande barn i
Kungsörs kommun behöver en sjusitsig bil för att verksamheten
ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Verksamheten omvårdar
cirka 30 till 40 ungdomar som behöver skjuts till sjukvård, för att
besöka migrationsverket, olika fritidsaktiviteter och vid akuta
situationer med mera. Eftersom dessa platser ofta ligger utanför
Kungsör kommun, uppstår det problem när det ibland inte finns
någon bil tillgänglig. Den begränsade tillgången på bilar har lett
till att personalen vid flera tillfällen känt sig tvungna att använda
egen bil vid akuta situationer.
Investeringen kommer leda till ökad trygghet för barnen samt en
förbättrad kvalité för verksamheten eftersom det blir lättare att
planera. Dessutom kommer verksamheten bli effektivare när det
går att lösa akuta händelser snabbare.
SN överläggning

Under socialnämndens överläggning framgick det att
investeringsäskandet inte är av tillräcklig relevans för att godkännas.
Socialförvaltningen förfogar redan över flera bilar som
verksamheten får samverka om.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, 2016-11-02
• Idéblankett, 2016-10-21

Beslut

Socialnämnden avslår investeringen av en bil till HVB boendena.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, Avdelningschef för HVB boendena,
kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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§ 112
Investering- verksamhetssystem
(SN 2016/187)
Kungsör kommun har beslutat att inte förlänga avtalet med
leverantören för verksamhetssystemet Magna Cura, då systemet
fortfarande inte klarar av att leverera enligt kravspecifikationen
från upphandlingen 2014.
Kungsör kommun har tagit in offerter från olika leverantörer för
ett nytt verkssamhetssystem som uppfyller förvaltningen har.
Kostnaden för ett nytt system beräknas till 530 000 kr. I kostnaden
ingår programvara, införandet och support- och
förvaltningskostnad motsvarande den supportkostnad som
kommunen har för nuvarande system.
Huvudorsaken till byte av verksamhetssystem är att nuvarande
system inte uppfyller de krav som finns. Med ett mer lättarbetat
system kommer felen att minska och arbetet bli effektivare. Ett
nytt system ger en betydande förbättring av arbetsmiljön för
handläggare samt kommer rättsäkerheten för klienter och brukare
att öka.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, 2016-11-02
• Idéblankett, 2016-10-21

Beslut

Socialnämnden godkänner investeringen av ett verksamhetssystem.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, IT samordnare, kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande
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§ 113
Sammanträdestider 2017
(SN 2016/176)
Socialnämndens beredningsgrupp lämnar följande förslag på tider
för sammanträden 2017
Socialnämnden – 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16
maj, 20 juni,
29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19
december
Socialnämndens möten är som regel klockan 13:30 den tredje
tisdagen i månaden.
Socialnämndens beredning träffas onsdagar 13 dagar före
socialnämnden klockan 14:00.
Beredning – 11 januari, februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni,
16 augusti,
13 september, 18 oktober, 15 november och 6 december
Myndighetsutskottet sammanträder torsdagar klockan 08:30.
Myndighetsutskottet – 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april,
17 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29
november 20 december
SN överläggning

Under socialnämndens sammanträde uppmärksammade socialchef
Pámela Strömberg Ambros att den föreslagna sammanträdestiden i
februari inte passar.
Socialnämnden föreslår att socialnämndens februarisammanträde
ska hållas den 28 februari, beredningen den 15 februari och
myndighetsutskottet den 1 mars.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-02

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna
sammanträdestiderna för 2017 med föreslagna ändringar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
akten
Utdragsbestyrkande
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§ 114
Yttrande till IVO gällande handläggning av
ett barnavårdsärende
(IVO Dnr 8.5-28123/2016) (SN 2016/154)
Socialnämnden i Arboga kommun har klagat över socialnämnden i
Kungsörs kommuns handläggning av ett barnavårdsärende. I
anmälan från Arboga kommun framgår att Kungsörs kommun
avslutat ett ärende trots att den unge har stora behov och hänvisat
den unge och vårdnadshavare till socialnämnden i Arboga.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sin tillsyn av ärendet
funnit brister i handläggningen av ärendet i Kungsörs kommun.
Nämnden ska därav redovisa för IVO vilka åtgärder nämnden
vidtagit eller planera att vidta för att bristen inte skall upprepas.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Missiv, 2016-11-04
• Säkerställande till IVO, 2016-11-02

Beslut

Socialnämnden antar förslaget till redovisning av vidtagna och
planerade åtgärder

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialchef, IFO-chef, Arboga kommun, Inspektionen för
vård och omsorg och akten
Utdragsbestyrkande
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§ 115
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut (SN 2016/16)
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många
gynnande beslut enligt
•
•

socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 28 f-g

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Socialförvaltningen rapporterar att det nu finns fem ej verkställda
beslut och två avbrutna beslut den 15 november 2016. Dessa är:
- 4 beslut som avser kontaktperson enligt SoL
- 3 beslut servicebostad enligt LSS
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport om icke verkställda beslut 2016-11-15

Beslut

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 116
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2016/20)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll
- 2016-06-21, §§ 113-114
- 2016-06-22, §§ 115-174
- 2016-07-01, §§ 175-179

Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.
Försörjningsstöd

Bifall
Januari
94
Februari
91
Mars
98
April
111
Maj
83
Juni
78
Juli
99
Augusti
81
September
69
Oktober
100
November
90
December

Justerandes sign

2015
Avslag Belopp
35
477709
33
410197
38
429213
36
475072
28
428358
39
404643
37
425975
43
394143
25
341398
41
380947
23
423660

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Bifall
97
93
103
86
92
110
111
90

2016
Avslag
19
11
5
13
9
16
30
49

Belopp
504496
436122
531316
518874
530606
554205
631133
456560
490229
497744

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-11-15
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2015
2016
15
14
19
15
7
16
15
11
15
3
17
34
32
18

Familjerättsbeslut
2015
5
3
4
5
3
2
4
9
2
8
4
3

2016
3
5
4
6
2
2
2
7
4
7

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerandes sign

2015
2016
Bifall
Avslag Bifall Avslag
21
0
4
0
15
0
11
0
20
1
13
0
14
0
4
0
11
1
9
0
5
0
5
0
6
2
3
0
6
0
12
0
8
0
5
0
5
0
9
0
11
0
16
1

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2015
2016
12
4
24
6
16
22
8
19
20
26
47
12

8
6
18
14
24
19
22
21
28
10

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Biståndsbeslut

Beslut

Justerandes sign

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt SoL 2015
Bifall
Avslag
61
0
54
1
52
0
38
0
47
2
59
1
43
0
63
0
59
0
40
0
47
0
38
3

Beslut enligt SoL 2016
Bifall
Avslag
61
0
46
0
47
0
68
1
43
1
44
1
46
0
64
0
58
2
46
2

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt LSS 2015
Bifall
Avslag
2
1
2
0
2
0
0
0
1
1
9
3
3
1
3
1
5
0
1
0
5
0
2
3

Beslut enligt LSS 2016
Bifall
Avslag
2
0
3
0
1
0
2
2
4
1
3
2
1
0
1
0
1
0
0
2

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-11-15

§ 117
Meddelanden
Kommunstyrelsen har antagit ett svar på revisionsrapportenÄrendehantering inom individ- och familjeomsorg. Dnr (2016/86)
En synpunkt gällande ett brev som skickats till en brukares anhörig
har inkommit. Dnr (2016/186)
Kommunfullmäktige har antagit ett handlingsprogram för skydd
mot olyckor 2016-2018. Dnr (2016/184)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 september 2016,
§ 120. Ställdes ett medborgarförslag där Stefan Aurusell föreslog
att kommunen ska utnyttja den statliga möjligheten till
extratjänster där arbetsgivaren ersätts till 100 procent för:
-

Minst två platser för inskanning, lagring och visning av
Kungsörsbilder och
En plats för digitalisering av ljud och video.

Fullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen önskas
socialnämndens/socialförvaltningens yttrande senast den 11
november 2016. Dnr (2016/185)
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagarna för 2017
till: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 12 juni, 11
september, 9 oktober, 13 november och 4 december
Dnr (2016/176)
Kungsör kommun har skrivit avtal med Nova familjehem AB.
Under avtalstiden ersätter Kungsör kommun Nova familjehem
med 1700 kr per dygn och placering. Dnr (2016/191)
Kungsör kommun är nu medfinansiär till en nationell stödfunktion
för stöd och utveckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänst.
Dnr (2016/190)

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2016-11-15
Kungsör kommun har skrivit avtal med Margareta Harryson MHspecialisering barn och ungdom AB. Avtalet innebär handledning i
familjerättsliga frågor under hösten 2016 och våren 2017 med start
den 11 oktober 2016. Dnr (2016/189)
Kungsör kommun och Pulsen har förlängt avtalet gällande
verksamhetssystemet Magna Cura. Dnr (2015/202)
Förvaltningsrätten i Karlstad önskar att socialnämnden yttrar sig
angående överflyttning av ett ärende enligt socialtjänstlagen.
Dnr (2016/126)

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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